ديكتاتۆری پرۆليتاريا يان ديموكراتی پرۆليتاريا؟؟؟ ,له يادی  149سا هی كۆمۆنهی پاريس
عهلی مهحمود محهمهد

زەمينهی دامهزراندنی كۆمۆنه

له ر كهوتی  1870-8-4پروسيهكان له سيدان ت كشكان كی گهورە بهسهر سوپای فهرەنسادا
دەسهپ نن ,له ر كهوتی  9-2ههموو سوپای فهرەنسا لهپ شيانهوە ئيمپراتۆرو  39ژەنهرال و 86
ههزار سهرباز ديل دەكر ن له ﻻيهن پرۆسيهكانهوە  ,له كۆی سوپايهك ژمارەی 120000
سهرباز بوو ,سوپای پرۆسی تا قهراغی شاری پاريس رانهوەستان.
له ر كهوتی  1871-1-18له ڤ رسايهوە " بهش كی پاريسه" ڕايخی ئه مانی ڕاگهيهنرا ,كه زۆربهی
تو ژەرەوان و چاود ران هه بژاردنی ئهم شو نهيان بۆ ڕاگهياندنی ڕايخ به سوكايهتی به ههستی
نهتهوايهتی فهرەنسيهكان زانی ,به پ ی دەستووری نوێ فيلهيليم بووە قهيسهری ئه مانيا و بسماركيش
بوو به سهرەك وەزيرانی و ت ,له ر كهوتی  1871-2-19تيير حكومهتی له بۆرژوازی و پاشايهتی
خوازانی فهرەنسا پ ك ه نا كه ملكهچی ر كهوتن بوون له گهڵ ئه مانهكان ,كۆماريخوازەكان
سهرشۆڕييان رەتكردەوە ,دوای ئهوەی له هه بژاردن كی تهنها پياوانهدا له ر كهوتی 1871-2-8
پۆستهكهی مسۆگهر كرد.
له ر كهوتی  1871-2-26پهيماننامهيهك له ن وان ئه مانياو فهرەنسا دەبهستر ت ,به پ ی ئهو
پهيمانامهيه ئهلزاس و لۆرين دەدر ت به ئه مانيا ,ناوچهی لۆرين به ههر می متزوتيون ڤيلوەوە,
ئهلزاس ب بلفۆرت و دەورو بهرەكهی ,له پاڵ دەست بهسهردا گرتنی س يهكی خاكی فهرەنسا ,تا
ئهوكاتهی قهرەبوی زيانهكان دەكر تهوە له ﻻيهن فهرەنساوە ,بڕەكهی دياری كرابوو به  5مليار
فرەنكی فهرەنسی.
تير بۆ ئهوەی داخوازەكانی بسمارك ج به ج بكات ,پ ويستی بهوە ههبوو چهك و تۆپهكانی
)پاسهوانی نيشتمانی(بدات به دەستهوە ,پاسهوانی نيشتمانی له پاريس وەك دەسه تی دووﻻيهنه
مامه هيان دەكرد له بهرامبهر حكومهتی ناوەندی ,ههيبهتی حكومهتهكهی تيريان ﻻواز كردبوو ,تير
بۆ گهڕاندنهوەی ناوەندی دەسه ت بۆ حكومهتهكهی و ج به ج كردنی پهيمماننامه سهر
شۆڕانهكانی ,ويستی پاسهوانی نيشتمانی چهك بكات ,تۆپهكانيان ل وەرگر تهوە.
له 18ی ئازار سوپايهكی  4000سهربازی نارد لهسهر خواستی پروسييهكان بۆ ئهوەی دەست
بهسهر ئهو  227تۆپهدا بگرن كه پاريسيهكان دەستيان بهسهردا گرتبوو ,بۆ بهرگريكردن له
شارەكهيان كه له ﻻيهن سوپای پرۆسياوە ئابلوقه درابوو له سا ی پ شوەوە له بهرزايهكانی مۆنمارت
و بلف ل دايان بهستابو.
له ر كهوتی  3-16تيير دەسه تدارانی شاری بانگ كرد بۆ شارەوانی له ر كهوتی  3-17له ﻻيهن
ئهنجومهنی وەزيرانهوە نهخشهی چهككردنی پاسهوانانی نيشتمانی داڕ ژرا ,ژەنهرا هكانيش تيايدا

بهشدار بوون ,ژەنهرال ڤيوا دياری كرا بهسهرپهرشت كاری بڕيارەكه ,بڕيار درا بهزوترين كات
چهككردنی پاريس ج بهج بكر ت ,بۆيه له ر كهوتی  1871-3-18بڕياری چهككردنی )پاسهوانی
نيشتمانی (ياندا ,به ناوی ئهوەی گوايه ئهو تۆپانه مو كی دەو هتن ,بۆيه دەب ت بگهڕ نر نهوە بۆی,
بهمهش تير دەيهويست له ﻻيهكهوە بڕيارەكه ج به ج بكات له ﻻيهكی ديكهوە مهترسی ياخی
بونهوە له سهر دەسه تهكهی ﻻببات ,به م پاسهوانانی نيشتمانی به بڕيارەكه ڕازی نابن ,چونكه ئهو
چهكانه ئهوانه بون كه پاسهوانانی نيشتمانی لهو شو نانه ڕزگاريانی كردبوو كه پرۆسيا داگيری
كردبوو ,بۆيه مو كی دەو هت نهبوون ,ديارە دەست گرتن بهسهر چهكهكاندا ,بهمانای دەس گرتن
دەهات بهسهر پاريسدا.
برسيهتی,گرانی ,ب كاری,نهخۆشی و ههژاری با ی بهسهر پاريسدا داگرتبوو ,لهم بارودۆخه
ناسكهدا ,بۆرژواكان به خۆيان و خهز نهو سهروەت و سامانيانهوە ,له پاريس به كۆمهڵ هه د ن,
نيشتمان له ناخۆشرين ڕۆژەكانيدا بۆ كر كاران و ڕەنجدەران بهج دەه ن .
بڕيار بوو كاتژم ر  2ی شهو ه رش دەس پ بكر ت ,پۆليسيش بڕيارە ئهندامانی كۆميتهی ناوەندی
و كۆميته هه بژ ردراوەكانی  20گهڕەكهكی شاری پاريس و لقی فهرەنسای ئنتهرناسيۆناليزم
دەستگير بكهن ,شهڕ كاتژم ر  5بهيانی ر كهوتی  3-18دەستی پ كرد ,له ئاكامی بهرگری ب و نهی
پاسهوانانی نيشتمانی و خه كی پاريس به ژن و پياوەوە كه بهرەو روی سوپاكهی تير بونهوە بۆ
داكۆكی له تۆپهكان ,دەستيان بهسهر بهش كی شاردا گرت ,شكستيان به نهخشهكانی تير ه نا,
جهماوەری پاريس ڕژانه سهر شهقامهكانكهوتنه سهنگهر ل دان ,سهربازان خۆ بهدەستهوە دەدەن و
ئهفسهرانيش هه د ن و خۆيان دەشارنهوە ,خه كهكه دروشمی بژی كۆمار بژی كۆمۆنيان دەوتهوە,
تهواوی با خانهكانی شار دەستيان بهسهردا گيرا ,چهك وتهقهمهنيهك زۆر گيرا ,تهنها له قه ی فانف
 450000تفهنگ دەسكهوت بوو ,له كۆی  300000سهربازی بهرگری نيشتمای ,تهنها 300
كهس بهدوای داخوازەكانی تيرەوە چون ,ئهوانی ديكه پهيوەست بوون ,به بهرەی شۆڕشهوە ,دەست
بهسهر بارەگای شارەوانيدا دەگرن و تير له پاريس هه د ت.
ر كهوتی )  (3- 19ەيهو پاريس ئازادە ,نه حكومهتی تير وە نه سوپای داگيركهری پروسی ت دايه,
له بهيانی زوەوە شار جمهی د ت ,كر كار ,دوكاندار,پيشهگهر ,ڕۆشنبيران,پاساوانانی نيشتمانی,
ژنان ,مندا ن ,گهنج و ﻻو ,ڕژاونهته سهر شهقامهكان ,كۆميتهی ناوەندی پاسهوانانی نيشتمانی ,له
بارەگای شارەوانی پاريس ,كه له بان با خانهكهی ئا ی سور بۆ يهكهمجار له م ژوودا دەلهر تهوە,
بهياننامهيهكی ڕوو له خه كی پاريس دەركرد ,به ياننامهكه به كۆماری فهرەنسا و دروشمی
"سهربهستی,يهكسانی,برايهتی" دروشمه سهرەكيهكهی شۆڕشی فهرەنسا دەستی پ كرد ,له
بانگهوازەكهدا داوا له خه كی پاريس كرا ,له شو نی خۆيان ئامادە بن بۆ ئهنجام دانی هه بژاردن,
ئهم بانگهوازە له ﻻيهن  21ئهندامی ئامادەبووی كۆميتهی ناوەندی پاسهوانانی نيشتمانيهوە واژۆ
كرا له كۆی  40ئهندام ,كه ههرئهوانه لهو كاتهدا لهو شو نه ئامادە بوون ,ئهوانی دی بههۆی
كاروبارەوە ئامادە نهبوون ,ر كهوتی 3-26واته دوای يهك ههفته دياری كرا بۆ هه بژاردن ,ههر
ئهو ڕۆژە بڕياری ئازاد كردنی زيندانييه سياسيهكان دەركرا.

هه بژاردنی كۆمۆن

دوای  8رۆژ له هه بژاردن كی ئازادانهدا به بهشداری نزيك  230ههزار كهس له پياوان و ژنانی
پاريس ئهنجومهن كی  78كهسهييان هه بژارد ,لهوكاتهدا ژمارەی دانيشتووانی پاريس دەوروبهری
مليۆن ك هاوو تی بوو ,بهش كی پاريس وەك ف رسای بهدەست كۆمۆناركانهوە نهبوو ,وە
سهرمايهدارەكانيش له ترسی ئابلووقهی پاريس بهش كيان هه تبوون.
ڕانۆی ر كهوتی  3-28لهبهردەم شارەوانی پاريس ,ناوی هه بژ ردراوەكان ب و دەكاتهوە  ,به
دروشمی بژی كۆمار  ,بژی كۆمۆن دەستی به قسهكانی كرد .
ههمان ڕۆژ كۆمۆن دەستی به كارەكانی كرد ,به سهرپهرشتی شارل بلی تهمهن  76سا ه ,كه
پيرترين ئهندامی هه بژ ردراوی كۆمۆن بوو.
له  26ئهپريل هه بژاردن تهواو كرا ,شاعيری گهورە ئۆژين پۆتيه" نووسهری سرودی
ئهنتهرناسيۆنال"و چوار ئهندامی ديكه هه بژ ردران لهو خولهدا.
له هه بژ ردراوان  33كهسيان كر كارو پيشهگهر بوون ,دە كهسيان هونهرمهند بوون ,له ناوياندا
و نهك شی بهناو بانگ غۆستاف كۆربيه ههبوو5 ,يان خاوەند پيشهی بچووك بوون ,وە ژمارەيهك
ژن له نو نهرايهتيدا جيگايان گرت كه له حكومهتی بۆرجوازيدا مافی دەنگدانيشيان نهبوو ,لهوانه
لويز ميشيل ,ئهليزابيس دمتريف نو نهری ماركس و ناتانی لۆمل ,دوای دو رۆژ نو نهران كۆمۆنهی
پاريسيان راگهياند.
له روی پ ك هاتهی سياسييهوە نو نهران له يهعقوبييه ﻻيهنگرەكانی شۆڕشی فهرەنسی ,كۆمارييه
شۆرشگ ڕەكان,ئانارشيستهكانی ﻻيهنگری پﻼنكی و بردۆن و ماركسييهكان پ ك دەهاتن 21 ,بﻼنكی
و  20برۆدۆنی و  2ماركسی )فرانكل و سيرياليه فارلين( ,به ش وەی گشتی يهكسانيخوازان به
ههموو با هكانيهوە ,برۆدۆنی ,بﻼنكی ,ماركسی ,يهعقوبيهكان ,زۆربهی زۆری كۆمۆنهيان دياری
دەكرد ,دامهزر نهری ئهو بهڕ وەبهرايهتی يه بوون.
ماركسييهكان هۆی هه بژاردنی زۆربه ,له وردە بورژوازی له ڕوی چينايهتی ,با ه سۆسيالسته
غهيرە ماركسييهكان ,له ڕوی سياسييهوە ,دەبهنهوە سهر ئهوەی فهرەنسا لهو كاتهدا و تی
بۆرژوازی بچوك ,وە ماركسيزميش بيرو باوەڕ كی نوێ بوو *.

بڕياركانی چۆنه دا

كۆمۆن دەسه تداريهتيهكی ديموكراسی راستهوخۆ بوو ,بڕيارەكان راستهوخۆ دەدرا ,سهركردايهتی
ههرەمی نهبوو ,ه زە سهركوتكهرەكانی هه وەشاندەوە ,دين له دەو هت جياكرايهوە ,خو ندن به
خۆڕايی كرا ,يهكسانی ژن و پياو مسۆگهر كرا ,ب گانهكان بوونه هاوو تی ,شو نی لهش فرۆشی
قهدەغه كرا ,موچهی نو نهران به  6000فرەنك وەك موچهی كر كار كی هوشيار دياريكرا. .....
كۆمۆن له ڕوی بهشداری ههمووان به ب جياوازی چينايهتی و ڕەگهزی له سهروی  18سا ييهوە
له دەنگداندا ,يهكهم ئهزمونی ديموكراسی بوو تاكو ئهو كاته مرۆڤايهتی به خۆيهوە ببين ت ,كه تا
سا ی  1944له فهرەنسای مه بهندی ديموكراسی ,ژنان مافی دەنگدانيان نهبوو ,كۆمۆن نمونهيهكی
نۆ ی ديموكراسی پ شكهش مرۆڤايهتی كرد ,خه كی پاريس له سهردەمی پاشايهتی و دواتريش دابهش
دەكران بهسهر س تو ژدا" نهبيلهكان,پياوانی كهنيسه,ئهوانهی داهاتيان مام ناوەندی
بوو)بورژوازی(" ,تو ژی يهكهم و دووەم له باجدان ئازاد كرابوون ,مافی دەنگدان بۆ ههمووان
نهبوو ,به م كۆمۆن كودەتايهكی شۆڕشگ ڕی كرد بهسهر سياسهتی باودا ,نموونهيهكی نو ی
سياسهتی بۆ يهكهمجار له م ژووی مرۆڤايهتی پ شكهشكرد ,ههموو ئمتيازات كی له چينه با كان
سهندەوە.
كۆمۆنه تهنها  72رۆژ بهردەوام بوو ,لهو  72رۆژە پاريس نهخهوت ,نو نهران شهو و رۆژ به
موچهی كر كاری ههر بيريان دەكردەوەو كاريان دەكرد.
له  2نيسانهوە دەسه تی تير ههو هكانی خسته گهڕ بۆ روخاندنی ,به هاوكاری سوپای داگيركهری
پرۆسی ,له 21ی ئايارەوە پهﻻمار دەستی پ كرد ,له28ی ئايار دوای كوشتنی زياتر له  30ههزار
كۆمۆنار كه روباری سين له خو نی ئهوان سور ببوو كۆمۆنه ت ك شك نرا ,به م پهندو
ئهزموونهكانی بۆ م ژوو مايهوە.

ئايا ديكتاتۆری پرۆليتاريا مهرجی سهركهوتنی شۆڕشی كر كاری يه؟؟؟؟؟.

تا ئ ستا ئهو مهقولهيهی دە ت دەو هت چينايهتييه ,ئامراز كه به دەست چين كهوە بۆ سهركوتی چين كی
ديكه له ناوەڕۆكدا راسته ,ئهگهريش له نمايشدا خۆی وا نهنو ن ت و به روا هت له ر گای دەنگدانهوە
وا خۆی ئاشكرا بكات له ن وان چينهكانی كۆمه گادا ب ﻼيهنه ,ل ئهوا له ر گای دەستور و ياساو
راگهياندن و دەسه تی قو هوە چينی فهرمانڕەوا بهرژەوەنديهكانی خۆی دەسهپ ن ت و به ئاگرو ئاسن
مو كدار تی تايبهتی و پهيوەندی بهرههم ه نانی چينی دەسه تدار دەپار ز ت ,بۆيه دەبينين ئهنجامی
هه بژاردنهكان تهنها گۆڕينی دەموچاوەكانه ,ئهوجارانهشی قازە رەشهكهيان بۆ دەردەچ ت ,ئهوا
دەيكوژن نموونه جيمی كۆربين و بيرنهر ساندەرز و سيريزاو ئ س پهی ,.....به گشتی ئهنجامی
كايه سياسييهكه ج گۆڕك يهك كهمه به خا هكانی بودجه نهك سستهم ,به پ ی ئهو بهنجهی بۆ كۆمه گا
سياسهتمهدارانی چينی با دەست دەيبڕنهوە لهو قوناغهدا.

به دوای كۆمۆنه دەستهواژەی دكتاتۆری پرۆليتاريا له زمانی رابهرانی ماركسيزمهوە ه نرايه ناو
ئهدەبياتی سياسی و له زۆربهی حالهتهكاندا له ژ ر ئا ی دكتاتۆری چين ك كه زۆرينهی كۆمه گا
پ ك دەه ن ت دكتاتۆری حيزب و كهس داسهپ نرا.
به بۆچونی ماركس دكتاتۆری پرۆليتاريا ش وەيهكی ڕامياری يه ,لهم دوايهدا دەركهوت ,كه ڕزگاری
ئابووری بۆ كار بهدەست د ن ت ,ئهمهش له كۆمۆنهدا دەركهوت  .ههروەها دە ت :له بارودۆخی
گواستنهوە له سهرمايهدارييهوە بۆ سۆسيالستی ,ش وەی دەو هت ناكر ت هيچ ش وەيهك ب ت جگه له
ديكتاتۆری شۆڕشگ رانهی پرۆليتاريا.
ئهنگلزيش له ناساندنی كۆمۆنهدا دە ت ) :بهڕ زە خۆشهويستهكان ,ئايا دەتانهو ت بزانن ديكتاتۆری
پرۆليتاريا چی يه و چۆن خۆی دەنو ن ؟ فهرموون چاو ك به كۆمۆنهدا بخش نن ,له ڕاستی دا ئهوە
ديكتاتۆری كر كاران بوو(.
لينين له پهرتووكی كاوتسكی هه گهڕاوەدا پ داويستی ديكتاتۆری پرۆليتاريا لهم خا نهدا دەبين تهوە:
) -1سهركوت كردنی بهرەنگاربوونهوەی ه زی بورژواكان - 2.ترس خستنه د ی
كۆنهپهرستان- 3.پاراستنی دەسه تی پرۆليتاريا دژ بۆرژواكان - 4 .تا پرۆليتاريا به ه ز له
دوژمنهكانی بدات.
له دوای كۆمۆنه ناوەڕۆكی كۆمۆنه له ر گای چهمكی ديكتاتۆری پرۆليتارياوە ,له ههمه رەنگی,
ئيرادەی زۆرينه ,كاركردن ,بڕيارانی به كۆمهڵ ,نهه شتنی دامودەزگای سهركوتكهرو ئيمتيازاتی
چينی دەسه تدار ,داه نان و پ شهنگی له سياسهت مر ندرا ,تهنانهت مۆركی بهشداری زۆرينهی
ئانارشيستی نا دەسه تداری له سهركردايهتی كۆمۆنه له گۆڕنرا ,ههموو كۆمۆنه له چهمكی
دكتاتۆريهكه كورت كرايهوە ,بهمهش سۆسيالستهكان بهناوی وەفاداری بۆ كۆمۆنه بهرەو روی
ناوەڕۆكی كۆمۆنه بونهوە.
له يهكهم ئهزموونی دوای كۆمۆنه ,به دوای شۆرشی ئۆكتۆبهردا ,ئهو ههموو ستايشهی كه پ شتر
لينين له پهرتووكی دەو هت و شۆڕشدا بۆ كۆمۆنهی كردبوو ,سا ك بهرگهی ههمه رەنگی
پهرلهمانهكهی نهگرت و هه يوەشاندەوە ,كه له 25ی نۆڤهمبهری  1917له گهرماو گهرمی دوای
شۆڕش و بڕيارە گرنهكان وەك زەوی بۆ جوتيار ,ئاشتی ,كار بۆ كر كار ,بهشداری ههموووان له
هه بژاردن و دەنگی يهكسان بۆ ههمووان" پ شتر دەنگی چينه با كان چهند دەنگی ههژاران
دەژم ردرا ,ئهنجامدرابوو نموونه له هه بژاردنی  1907دا خاوەند زەوييهكی دەرەبهگ ب 230
دەنگ ,كهچی كر كار ك به  125000دەنگ و جوتيار ك به  60000دەنگ دەچونه دۆماوە ,بۆيه
له دوا هه بژاردنی پ ش شۆڕشی ئۆكتۆبهر %51ی ئهندامانی دۆما له نوبهﻻ پ ك دەهات" له
هه بژاردنهكهدا  103ليست بهشداری ت دا كردبوو ,له ئهنجامدا سۆسيالسته شۆڕشگ ڕەكان زۆرينه
بوون %37,61ی دەنگهكانيان ه نابوەوە ,بهلشهفيكهكان  %23,26ی دەنگهكانيان ه نايهوە,
دەيكردە دە مليۆن و شهش سهت و حهفتاو يك ههزارو س سهدو ههشتاو حهوت دەنگ ,مهنشهفيكهكان
تهنها %3,02ی دەنگهكانيان ه نابوەوە.
له كۆمۆنهوە بۆ ئ ستا ,زاراوەی ديكتاتۆری پرۆليتاريا ,خا ی باسی بۆرژواكان و ماركسيهكان بووە,
بهردەوام له رۆژەفی گهرمدا بووە ,له كات كدا ئهم دەستهواژەيه هاته پ شهوە ,دەسه تداری دكتاتۆری
موت هق له زۆرينهی جيهان به پراتيك پيادە دەكرا ,كهچی بۆرژوازی دژی چهمكی دكتاتۆری
پرۆليتاريای زۆرينهی كۆمه گا بوو ,هه بژاردن له جوگرافيايهكی بچووكی جيهان تهنها بۆ پياوانی

چينه با كان بوو ,كر كاران و رەنجدەران بهشدارييان زۆر ﻻواز بوو له ژيانی سياسی يان ههر
نهبوو ,گۆڕانكاری كۆمه يهتی ه واش بوو ,شۆڕشی پيشهسازی س و چوار و ل كهوتهكانی نهبوو,
خهباتی سياسی سهركوت دەكرا ,بريكاريا ناويشی نهبوو......,له بارودۆخ كی وادا كه دكتاتۆريهت
با ی بهسهر جيهاندا ك شابوو ,كۆمۆنه له بهرامبهر دكتاتۆری چينه با كانی دەرەبهگ و
سهرمايهداران له جيهاندا ,ش وە حكومهت كی ديكهی هينايه پ شهوە ,تهواو پ چهوانهی ئهوانه ,ل رەدا
ههژاران دەسه تدارن ناونرا دكتاتۆری پرۆليتاريا ,كه وەك لهشكرەكهی سپارتاكۆس زەبروزەنگی
پيادە ناكرد ,د ی گهورەو به بهزەيی بوو ,كه له ناوەڕۆكدا زۆر ديموكراسيانهو مرۆڤ دۆستانه بوو,
تهنانهت حوكمی ئيعدامی ت دا هه هشابوەوە ,گفتوگۆی سياسی له لوتكهدا بوو ,زۆر كۆڕوكۆمه ه لهو
ماوەيهدا پ ك هاتن ,رۆژنامه داخراوەكانی پ شوو ئازادی كاركردنيان پ درايهوەو ئازادی ب قهيدو
شهرتی سياسی زەمانهت كرا جگه له دژە شۆڕشان ,بۆيه ههموو ئهو پراتيكانه له گهڵ بهكار ه نانی
چهمكی دكتاتۆری يهك ناگر تهوە.
ههرچهندە ههنووكه چهمكی ديكتاتۆری پرۆليتاريا ,ب ئهوەی ڕابگهيهنر ت ,بهشی زۆری پارته
ماركسی و كۆمۆنيستيهكان جيهان ,له ئهدەبيات و بهرنامهی خۆيان ﻻيان داوە.
ئهگهر ماركس پاش كۆمۆنه ,له ئهزمونی ئهو دەسه تهوە چهمكی ديكتاتۆری پرۆليتاريای ه نايه ناو
ئهدەبی ماركسيزمهوە ,ئايا دوای ڕوخانی شورەوی و كامپی خۆرهه ت و ئهو پ شهوە چونانهی
ديموكراسيهت له بواری ياسای هه بژاردن و بهشداری ههمووان تيايداو زەمانهتی بهش كی باش له
ئازادييهكان ناويهتی ,وە ناشرينی و ق زەونی چهمكی دكتاتۆری ,و خراپ بهكار هينانی چهمكهكه له
رابردوودا بهناوی ماركسيزمهوە كه دەريايهك خۆ نی بههۆوە رژ نراوە ,ئهمڕۆ ماركسيش له ژياندا
بووايه ,ههو ی گۆڕينی چهمكهكهی دەدا ,رايدەگهياند كۆمۆنه نموونهی ديموكراسی راستهوخۆی
پرۆليتاريايه.
كۆمۆنه قازە رەشهكهی ديموكراتی و دادپهروەری بوو ,ئهوپهڕی ديموكراسيهتی ت دا ج بهج كرا,
تا ئ ستا پاريسيهكان كه قيبلهنهمای بيركردنهوەی داه نهرانهن له سياسهت له جيهاندا پ ی نهگهيشتوون,
بۆيه پ ويسته دەستهواژەكه بگۆڕ ت ,ههرچهندە دەش ت بۆ ههندەك ئهمه كفرە گهورەكه ب ت.

